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FATO RELEVANTE

São Paulo, 27 de maio de 2022 – A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. (“VAMOS”
ou “Companhia”), em atenção ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução
CVM nº 44/21, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia reabriu seu guidance de
Frota para 2025, que consta em sua apresentação a ser exibida no evento público direcionado a investidores
(“SIMPAR Day”), a se realizar nesta data, às 9:00am (horário de Brasília).
O guidance havia sido divulgado no SIMPAR Day 2021 e descontinuado em 15 de setembro de 2021, no âmbito
da realização da oferta restrita de ações, tendo em vista a necessidade de alinhamento da política de
divulgação de projeções com os procedimentos adotados por auditores independentes e demais consultores.
Os Diretores da VAMOS, em concordância com o Conselho de Administração da Companhia, acreditam que
o seguinte objetivo pode ser atingido ou superado:
• Frota seis vezes superior à frota do encerramento do primeiro trimestre de 2021 até 2025 (o que
representaria cerca de 100.000 ativos)
Tais projeções baseiam-se no potencial de mercado endereçável, projeções de investimentos para compra de
ativos já realizados e a realizar, bem como no crescimento através de aquisições.
Maiores detalhes podem ser obtidos na apresentação completa disponibilizada no portal da CVM, bem como
no evento a ser disponibilizado no link:
https://live.atmodigital.com/register/a/simpar
As projeções ora divulgadas constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em
informações atualmente disponíveis. Considerações futuras dependem, substancialmente, das condições de
mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores.
Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro da Companhia e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente das projeções. As projeções estão sujeitas à riscos e incertezas, não constituindo
promessa de desempenho futuro.
São Paulo, 27 de maio de 2022.
Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

